
 

GEMEENTERAAD VAN 27 NOVEMBER 2017 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 252, §1 van het gemeentedecreet 

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 23 oktober 2017. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 23 

oktober 2017. 

 

 

O.P.2. Financiën. Visumverplichting financieel beheerder. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het uitsluiten van visumverplichting van de 

financieel beheerder voor volgende categorieën van verrichtingen vanaf 1 

januari 2018:  

- verbintenissen die worden aangegaan binnen het exploitatiebudget waarvan 

de goed te keuren uitgave niet hoger ligt dan 8.500 EUR, BTW exclusief en            

- verbintenissen die worden aangegaan binnen het investeringsbudget waarvan 

de goed te keuren uitgave niet hoger ligt dan 8.500 EUR, BTW exclusief. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten 

voor de algemene vergadering van 6 december 2017. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de 

intercommunale Interrand van 6 december 2017 en draagt de volmachtdragers 

van de gemeente op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen 

in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 

 

 

O.P.4. Secretariaat. Interrand. Aanduiding deskundige. 

 

De raad duidt mevr. Julie Vanstallen aan als deskundige voor de gemeente in 

de Raad van Bestuur van Interrand. 

 

 

O.P.5. Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten 

voor de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2017. 

 

De raad beslist dhr. Joris Pijpen – en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger 

dhr. Wilfried Van Raemdonck – te mandateren om de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 13 

december 2017 goed te keuren. 

 



O.P.6. Secretariaat. Havicrem. Goedkeuring agenda en aanduiding 

afgevaardigde voor de algemene vergadering van 2 december 2017. 

 

De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als afgevaardigde om de gemeente 

te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Havicrem van 20 

december 2017 en de agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.7. Secretariaat. De Watergroep. Goedkeuring agenda en vaststelling 

mandaten voor de bijzondere algemene vergadering van 8 december 

2017. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de bijzondere algemene 

vergadering van de Watergroep d.d. 8 december 2017 en machtigt de 

afgevaardigde van de gemeente om het stemgedrag hierop af te stemmen. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. VVSG.  Aanduiding afgevaardigde voor de algemene 

vergadering van 6 december 2017. 

 

De raad duidt mevr. Els Uytterhoeven aan als afgevaardigde om de gemeente 

te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de vzw Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten van 6 december 2017 en de agendapunten goed 

te keuren. 

 

 

O.P.9. Dienst Vrije Tijd. Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. 

Vervanging lid. 

 

De raad duidt mevr. Julie Bollue aan als plaatsvervanger van mevr. Katia Denies, 

ontslagnemend, als lid van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur. 

 

 

O.P.10. Financiën. Meerjarenplan 2018-2020. Simulatie beleidsruimte. 

 

De raad beslist om bij de aanpassing van het meerjarenplan, naar aanleiding 

van de opmaak van de begroting 2018, er voor te kiezen om in de financiële 

nota het begrotingsjaar 2020 op te nemen en om in dat jaar beleidsruimte te 

simuleren, aangezien het beleid voor dat jaar zal bepaald worden bij de opmaak 

van het volgend meerjarenplan. 

 

 

O.P.11. Personeelsdienst. Gemeentesecretaris. Besluit vacantverklaring. 

 

De raad beslist de functie van gemeentesecretaris vacant te verklaren. 

 

 

 


